W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 131 – 3 czerwca 2018 r. – IX Niedziela Zwykła
                      
Ewangelia na niedzielę (Mk 2,23 – 3,6)
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego
zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego:
«Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im
odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł
się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu
Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które
tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został
ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także
szabatu». Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili
Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką:
«Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego,
czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich
dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka:
«Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli
i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Rozważanie:

Św. Augustyn powiedział kiedyś: "Kochaj i czyń co chcesz". Prawo jest niezbędne dla dobrego
funkcjonowania każdej społeczności, ale Jezus proponuje niesamowite uproszczenie prawa.
Zamiast tysięcy różnych nakazów i zakazów proponuje jeden nakaz: kochaj! Miłość, rozumiana
jako szczere szukanie dobra drugiego człowieka, lepiej od wszystkich kodeksów prawa organizuje
życie społeczne, od rodziny począwszy, na wspólnotach międzynarodowych skończywszy.
Problem jest jednak w tym, że nawet za bardzo nie wiemy co to jest miłość, a z wcielaniem jej w
życie to już w ogóle jest tragedia. Ale można temu zaradzić. Wystarczy poznać Jezusa i uczęszczać
do szkoły, którą On założył - szkoły Miłości, którą jest Kościół. Uczęszczanie do szkoły zakłada
popełnianie błędów i ciągłe poprawianie się, ale niesie ze sobą wzrost i rozwój. (ks. Mieczysław Łusiak SJ)

                             

Drogi Księże Proboszczu

w tym pięknym, uroczystym dniu, dziękujemy Panu Bogu
za 40 lat Twojego kapłaństwa.
Wyrażamy głęboką wdzięczność za to, że jesteś z nami,
że prowadzisz nas ku Bogu i tak pięknie pokazujesz, iż tylko
Jezus jest prawdziwą drogą, prawdą i życiem.
Dziękujemy za Twą oddaną posługę na chwałę Bogu i na
pożytek ludziom. To wszystko co czyniłeś dla nas w latach
posługi w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pozostanie
w naszych sercach, w duszach i pamięci następnych pokoleń.
Jednocześnie pragniemy zapewnić Cię o naszej pamięci
w modlitwie oraz wdzięczności za wsparcie duchowe, którego
niejednokrotnie doświadczyliśmy od Ciebie.
Życzymy Tobie na kolejne lata służby kapłańskiej wielu łask
Bożych, opieki Najświętszej Maryi Panny, ludzkiej dobroci,
zdrowia, uśmiechu na każdy dzień oraz wytrwałości
w pokonywaniu trudów życia.
Księża Współpracownicy i Parafianie

                             

W liturgii obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika; w środę – św. Norberta, biskupa;
w czwartek – bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarzy – męczenników; w piątek
- Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów;
w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Intencje modlitewne - czerwiec:
Intencja ewangelizacyjna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego
w jego odmienności.
Diecezjalna intencja różańcowa: O mądrość i roztropność dla dzieci i młodzieży.

                             
Liturgia słowa:
Niedziela (03.06): Pwt 5,12-15 Ps 81 2Kor 4,6-11 Mk 2,23-3,6; poniedziałek (04.06): 2P 1,1-7 Ps 91
Mk 12,1-12; wtorek (05.06): 2P 3,12-15a.17-18 Ps 90 Mk 12,13-17; środa (06.06): 2Tm 1,1-3.6-12
Ps 123 Mk 12,18-27; czwartek (07.06): 2Tm 2,8-15 Ps 25 Mk 12,28b-34; piątek (08.06): Oz 11,1.3-4.
8c-9 Iż 12 Ef 3,8-12.14-19 J 19,31-37; sobota (09.06): Iz 61,9-11 1Sm 2 Łk 2,41-51.

                             

Ciebie wielbi ziemia cała…
W czwartek przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to dzień,
w którym katolicy wychodzą w procesjach na ulice miast rozważając tajemnicę obecności Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i adorując Go. W Radymnie uroczystości rozpoczęły się Eucharystią
w kościele św. Wawrzyńca. Po niej wyruszyła wspólna dla obu parafii Procesja Eucharystyczna
ulicami miasta. Wzięło w niej udział wielu mieszkańców. Procesja zjednoczyła w tym dniu wielu
ludzi, którzy tworząc wspólnotę czczą Jezusa i zapraszają Go do swego życia, swojej codzienności.
Na jej zakończenie Ksiądz Dziekan udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem oraz podziękował zebranym za udział i zaangażowanie w uroczystości.

                             

Przed parafialnym odpustem

W najbliższy piątek będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – nasz
parafialny odpust. Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna, zostało ustanowione przez papieża
Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765, wówczas tylko dla Królestwa Polskiego, w wyniku zgody papieża
na skierowany do niego memoriał biskupów polskich. Uroczystość tę rozszerzył na cały Kościół dopiero
papież Pius IX w dniu 23 sierpnia 1856. Wezwanie Parafii możemy traktować jako szczególny dar:
drogowskaz – zachętę, by bardziej przylgnąć do Bożej Miłości i pełniej ją naśladować. Pomocą niech będzie
rozważanie nt. jednego z wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Kiedy oddajemy cześć Bogu, będącemu nieskończonym
majestatem, musimy wrócić do pierwszego dnia naszej wędrówki i przypomnieć sobie o naszym
synostwie. Jesteśmy Jego synami, a więc i dziedzicami, a skoro dziedzicami, to otrzymujemy też Jego
majestat. Ciągle zapominamy o tym, jak wielką godnością jesteśmy obdarzeni. Każdego dnia stajemy
się na nowo poganami, którzy zapominają, kim są. Są dni, kiedy niektórzy z nas stawiają sobie poważne
pytanie: Kim ja tak naprawdę jestem? Z jednej strony idę za Panem, jestem chrześcijaninem, a z drugiej
ciągle „babram się” w tych samych słabościach i grzechach. Mówię innym o wartości czystości, próbuję
o nią walczyć, a z drugiej ciągle wchodzę w pornografię i inne z tym związane historie. Podkreślam
znaczenie odwagi w życiu, a kiedy przychodzi mi stanąć w obronie ludzi, wartości, podkulam ogon
i zwiewam jak pobity kundel. Świetnie mi idzie mówienie o kobietach, o mojej rycerskości, a moja żona
często płacze z mojego powodu. Mówię o wolności, o posiadaniu swojego stylu, a równocześnie coraz
więcej godzin muszę być on-line, by potwierdzać w oczach innych to, że istnieję. Nie jesteśmy sobą.
Nie żyjemy prawdziwym, pełnym majestatu życiem. Owszem, jest w nas wielka tęsknota za świętością,
ale często na tym się kończy. Nie dowierzamy sobie, nie dowierzamy Bogu, który w naszym sercu zapisał
coś niesamowitego. Wolimy zakładać maski, takie jakie zakładają inni ludzie, i próbujemy naśladować
ich majestat, który też przecież jest często udawany. A tymczasem na wyciągnięcie ręki mamy najlepszy
wzór chwały, zapisany w naszym sercu. Majestat Ojca, który się nim z nami dzieli. Czas wrócić do
nieskończonego majestatu. Uwierzyć sobie, swojemu dobremu sercu i żyć na miarę życia, jakie przeznaczył
nam Bóg. To jest prostsze niż myślisz. Zapytaj w ciszy źródło nieskończonego majestatu, jak to zrobić.

                             

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha

Od 2003 r. w Uroczystość Bożego Ciała, z inicjatywy perkusisty zespołu Skaldowie – Jana Budziaszka,
organizowany jest w Rzeszowie największy w Europie koncert ewangelizacyjny - Koncert Jednego Serca
Jednego Ducha. Pomysł Jana Budziaszka podjęli ks. Mariusz Mik - diecezjalny duszpasterz Odnowy
w Duchu Świętym i ks. Andrzej Cypruś – dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,
a także duszpasterz akademicki. Jak wspomina Jan Budziaszek w „Dzienniczku Perkusisty IV”:
„Przyjechałem do Rzeszowa i spotkałem dwóch księży, którzy zwariowali podobnie jak ja. Koncert
będzie się nazywał „Jednego Serca Jednego Ducha”. Szukaliśmy miejsca na koncert. W marcu tego
roku na osiedlu Baranówka, tuż przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania i przy parafii
Podwyższenia Krzyża, gdzie pracują nasi księża, z inicjatywy prezydenta Rzeszowa urządzono
przepiękny park z alejkami, krzewami, kwiatami, jakby specjalnie dla tego koncertu.”
Rok rocznie na koncercie spotyka się około 40-50 tysięcy ludzi z całej Polski i nie tylko.
Młodzież z Radymna i okolic od 13 lat wraz z ks. Krzysztofem Szyndlerem może stać się członkami
tej pięknej i jedynej w swoim rodzaju wspólnoty. Również i w tym roku mieliśmy taką okazję. Wszystko
było utrzymane w podniosłym duchu patriotyzmu i wiary. Zaczynając ,,Katolicką Rotą” przez
,,Bogurodzicę” po „Christus vincit”. Czas ten staje się też okazją do spotkań przyjaciół z różnych
wspólnot czy rekolekcji oraz do zebrania się na wielkim uwielbieniu Boga. Ten czas pozostanie
w naszych sercach na długo i z radością wyczekujemy następnego koncertu. (K.J.)

                      
W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie naszą Parafiankę Marię
OSTROWSKĄ. Zmarłą Marię polecamy modlitwie parafian.
Zmartwychwstały Panie daj Jej wieczne życie w pełnym szczęściu
oglądania Ciebie.
                     

Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 2 czerwca: Anna PYPEĆ; Dorota PISARCZYK; Beata BŁASZCZYSZYN; Leszek PŁOSZAJ; Piotr KUTA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IX NIEDZIELA ZWYKŁA
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Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II. Po Mszy św. o godz. 16.00 procesja
eucharystyczna, a po niej zmiany tajemnic różańcowych.
Trwa oktawa Bożego Ciała i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Codziennie po Mszy św.
wieczornej procesja eucharystyczna wokół naszego kościoła. W czwartek zakończenie oktawy
Bożego Ciała. Błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszej parafii główny odpust
parafialny. Msze św. o godz. 11.00 i 17.00. Procesja eucharystyczna po każdej Mszy św. Msze
święte odprawi i słowo Boże wygłosi prymicjant Ks. Arkadiusz WOJNICKI. Zapraszamy
dzieci do udziału w procesji – dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców do dzwonienia.
W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III i IV.
Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Na 23 rodziny mieszkające w bloku do sprzątania
przyszło 5. Prosimy do sprzątania przed odpustem w CZWARTEK na godz. 18.00
mieszkańców ul. Złota Góra bloki nr 21, 21 a i 23. Prosimy wcześniej o ustalenie dekoracji.
Rozpoczęły się zapisy na 38-mą pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w grupie Św. Jacka
z Przemyśla i grupie Św. Alberta z Jarosławia. Szczegóły na plakatach umieszczonych
w gablotce.
W przyszłą niedzielę, 10 czerwca jest organizowany wyścig rowerowy na trasie Radymno –
Niziny. Dlatego w godz. 12:45 do 16:00 ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza
Wielkiego i Złota Góra będą wyłączone z ruchu.
Wyrażamy serdeczną wdzięczność mieszkańcom Rejonu I. oraz Domowemu Kościołowi
za wykonanie ołtarzy Bożego Ciała. Dziękujemy liturgicznej służbie ołtarza – lektorom,
ministrantom, dziewczynkom z Maryjnej Służby, dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom
towarzyszącym Panu Jezusowi, dzieciom pierwszokomunijnym. Niech Jezus Eucharystyczny
wynagrodzi swoimi łaskami panom niosącym baldachim podczas procesji w dzień Bożego
Ciała i podczas codziennej procesji w oktawie.

INTENCJE MSZY ŚW. 03/06/2018 - 10/06/2018
03/06/2018

IX Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + KATARZYNĘ w 8 r. śmierci;

11:30 - Za rejon I i II; 16:00 - GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską.

04/06/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. Za ++ MARIĘ, JANA, DANUTĘ i LUDWIKĘ; 2. Za ++ MARIĘ
i FRANCISZKA; 18:00 - 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft – (sąsiedzi).

05/06/2018 Wtorek: 06:30 – 1. Za + JACKA Ciołka w 2 r. śmierci; 2. Za + WIESŁAWĘ Klewską;
18:00 - 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft – (sąsiedzi).

06/06/2018 Środa: 06:30 – 1. Za ++ ANIELĘ i STANISŁAWA; 2. Za + LUCYNĘ Ciołek;
18:00 - 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft – (sąsiedzi).

07/06/2018 Czwartek: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (Urząd Miasta); 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa –
(żona); 18:00 - 1. GREG. za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + DARIUSZA Lisowskiego w 14 r. śmierci.

08/06/2018 Piątek

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA:

11:00 - W intencji parafii; 17:00 - GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską.

09/06/2018 Sobota: 06:30 – 1. Za ++ BOLESŁAWĘ, FLORIANA i ZYGMUNTA Wojdyło; 2. Za ++
OLĘ i JANA; 18:00 - 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft – (sąsiedzi).

10/06/2018 X Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + MARTĘ Luft – (R. Lichotów);
11:30 - Za rejon III i IV; 16:00 - GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską.

                             
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

